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EDITORIAL

A participação social, nas mais diversas instituições 
existentes, é fundamental para o fortalecimento da 
sociedade. Ao participar as pessoas dão voz àquilo 
que mais a afligem, incomoda ou até mesmo o que 
há de bom.

Por exemplo, a participação nos conselhos pode fazer 
com que políticas sejam pensadas pela e para a socie-
dade. Mas como isso acontece? A partir do momento 
que um conselho abre suas portas para a população, é 
possível implementar ações em prol de uma cidade, 
estado ou do país.

Esses espaços de participação incorporam uma plura-
lidade de atores sociais nos processos decisórios sobre 
as políticas e não restringem aos grupos sociais com 

influência. Pesquisas indicam que municípios com 
experiência em orçamento participativo tiveram me-
nos indícios de práticas graves de corrupção.

Nesta edição da Revista Valor Compartilhado, vamos abor-
dar a importância dos conselhos e como isso pode influen-
ciar no dia a dia dos cidadãos; além de apresentar exemplos 
concretos de participação popular e o seu impacto positivo 
nos processos e políticas em prol da população. 

Como a participação da juventude, em Belo Horizon-
te, que foi fundamental para a abertura do Centro de 
Referência da Juventude. Já Maria Alves de Souza, re-
ferência em políticas sociais em Minas Gerais, fala so-
bre como a participação social influenciou a sua vida 
e de outras pessoas. 
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CÁ ENTRE NÓS

PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS É FUNDAMENTAL 
PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A participação na construção da política pública é 
entendida pelo Instituto dos Missionários Sacra-
mentinos (IMSNS) como missão institucional. Des-
sa maneira, a participação em diversos conselhos de 
direitos nas cidades é levada a sério, principalmente 
nos locais onde há atividades de assistência social.

Por se tratar de uma entidade beneficente de as-
sistência social, o IMSNS participa ativamente da 
construção de políticas públicas neste campo, com 
a presença de titulares nos Conselhos Estadual e 
Municipais de Assistência Social. Tais participações 
são extremamente importantes para a construção 
de políticas públicas na área da assistência social.

Além disso, o Instituto atua nos Conselhos Muni-
cipais do Idoso em Matozinhos, na região metro-
politana de Belo Horizonte, e em Maracanaú, ci-
dade do Ceará. Faz parte também do Conselho da 
Infância e Adolescência em Manhumirim, Minas 
Gerais e Maracanaú, também no Ceará. 

Estas participações oferecem para a equipe conhe-
cimento mais profundo da política de assistência 
social na sua concepção. As experiências adqui-
ridas com tais iniciativas são levadas para dentro 
do Instituto. Dessa maneira, com as informações 
compartilhadas, o IMSNS ganha experiência na 
prática diária de atendimento aos beneficiados.

Para a equipe do IMSNS a defesa e a garantia de di-
reitos começam na construção da política pública. 
E essa construção só é válida com a participação 
nos conselhos de direito, pois o Instituto acredi-
ta que a equipe deve dar prioridade e importância 
para esses espaços de controle social. 

Ao longo da trajetória da instituição, os colabo-
radores perceberam que a participação deman-
da disponibilidade institucional e envolvimento 
profissional do conselheiro. E a decisão do IMSNS 
de disponibilizar pessoal, investindo tempo e re-
cursos nos espaços de controle social é uma for-
ma de contribuir para o desenvolvimento social 
em maior escala.
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Prêmio Mérito CNAS “Consolida SUAS” reconhece 
as práticas de controle social da Assessoria Técnica 

do Instituto dos Missionários Sacramentinos de 
Nossa Senhora.
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CÁ ENTRE NÓS

Chegamos ao bairro São Geraldo. O endereço leva 
ao Lar Nossa Senhora da Saúde. Ali idosas e idosos 
nos recebem animados, com olhares atentos e afe-
tuosos. No terraço, uma mesa de café da manhã pre-
parada pelos funcionários da casa acolhe carinho-
samente todos os presentes. A partir daí, homens e 
mulheres de diferentes lugares, idades e experiên-
cias se encontram descobrindo no outro a mesma 
vontade de fazer mais pelo idoso institucionalizado. 

A ação descrita com tanto carinho pela Coorde-
nadora Marcela Giovanna, faz parte do projeto 
Rede CeMAIS 3i e nasceu de uma parceria entre o 
CeMAIS e o Servas Serviço Social Autônomo - para 
melhorar a qualidade de vida dos idosos acolhidos 
pelas Instituições de Longa Permanência para Ido-
sos (ILPIs) filantrópicas de Belo Horizonte. 

O Rede CeMAIS 3i é executado pelo CeMAIS com re-
curso captado por meio do Fundo Municipal do Idoso 
e conta com diversas ações que promovem o fortale-

cimento das organizações por meio da gestão profis-
sional e fomento da rede de parcerias. Desenvolvido 
para ser aplicado durante três anos em cada uma das 
ILPIs, o projeto se desdobra em três fases: sensibiliza-
ção, empoderamento e sustentabilidade de gestão. Em 
2017 foi iniciado o trabalho com nove ILPIs propor-
cionando um diálogo intersetorial em busca de so-
luções para o desafio diário dessas instituições que 
juntas atendem aproximadamente 329 idosos.

As ILPIs prestam um serviço de grande importância 
para a sociedade, acolhendo e garantindo os direitos das 
pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Em con-
sonância com o crescimento da taxa de envelhecimento 
da população do Brasil, as organizações necessitam estar 
preparadas técnica e administrativamente, para cumpri-
rem sua missão social e enfrentar os desafios do envelhe-
cimento na cidade. Para isso, desenvolver seu potencial 
de criar implementar soluções de gestão e atendimento 
são imprescindíveis para conquistar a sustentabilidade da 
instituição e garantir a defesa dos direitos da pessoa idosa.

INTERSETORIALIDADE COMO CAMINHO PARA O 
FORTALECIMENTO DAS ILPIs
Fotos: João Almeida
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DIAGNÓSTICO: 
Com uma metodologia dinâmica e inclusiva, as 28 IPLIs fi-
lantrópicas de BH participaram do diagnóstico inicial do 
projeto que resultou em um material atualizado da realida-
de vivenciada pelas organizações, com seus desafios e po-
tencialidades, norteando as ações do CeMAIS no projeto e 
as discussões sobre as políticas públicas de acolhimento da 
pessoa idosa no município.

CAFÉ COM A DIRETORIA: 
Realizado nas organizações, em diversas regionais de BH, 
proporciona o encontro entre diretores para a troca de ex-
periências, debate de problemas e soluções e fortalecimento 
da rede entre as 28 ILPIs filantrópicas de BH.

JORNADA DO CONHECIMENTO COMPARTILHADO: 
As nove ILPIs selecionadas para o projeto participaram de 
uma formação para ampliar horizontes por meio da capaci-
tação e troca de experiências para uma gestão profissional. 
Foram abordados seis módulos: Gestão Estratégica, Jurídi-
co, Administrativo, Comunicação e Gestão de Pessoas e Vo-
luntariado e Elaboração de projetos.

ASSESSORIAS: 
Depois da formação inicial na Jornada do Conhecimento 
Compartilhado, o CeMAIS esteve com cada uma das insti-
tuições para levantar suas principais demandas para jun-
tos, encontrar soluções nas temáticas dos módulos traba-
lhados. Cada uma das ILPIs possui seus próprios desafios, e 
o trabalho in loco possibilita um entendimento e aplicação 
de metodologias e modelos de gestão próprios. Além disso, 
as organizações contam com a implantação de um sistema 
de gestão financeiro e atendimento assistencial e um site 
para divulgação de suas ações e resultados, ampliando sua 
rede de parceiros.

AS NOVE INSTITUIÇÕES ATENDIDAS SÃO: 
Lar Dona Paula, Lar dos Idosos Nossa Senhora da Saúde, Lar 
Senhor Bom Jesus, Lar Santa Gema Galgani, Recanto Feliz São 
Francisco de Assis, Recanto da Saudade, Lar dos Idosos  São 
José, Abrigo Frei Otto, Lar dos Idosos Santo Antônio de Pádua. 

RESULTADOS DO PROJETO NO 

SEU PRIMEIRO ANO

O projeto Rede CeMAIS 3i é executado 
por meio do Fundo Municipal do Ido-
so de Belo Horizonte. A sua primeira 
fase conta com o patrocínio da Kroton, 
Cemig (Governo do Estado de Minas 
Gerais), Instituto Renner e Raízen. A 
próxima etapa, que tem a previsão de 
início no segundo semestre deste ano, 
possui como patrocinadores: Vale, VLI 
Logística, Vilma Alimentos, Pottencial 
Seguradora e Instituto Renner.”   
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CÁ ENTRE NÓS

Atualmente, o conceito de economia colaborativa 
trouxe uma nova realidade ao universo profissio-
nal. O compartilhamento de informações, ideias, 
serviços e espaços tornou-se prática cotidiana, agre-
gando à experiência toda uma gama diversificada de 
trajetórias e conhecimentos dos profissionais inse-
ridos nessa emaranhada rede colaborativa.

Alguns dos locais inovadores que permitem a prá-
tica da economia colaborativa são os chamados 
Coworking, onde os profissionais compartilham 
salas, internet e até negócios, tudo centralizado 
em um mesmo espaço físico, atendendo aos mais 
distintos ramos profissionais. Os espaços oferecem 
salas e tecnologias adequadas para que os setores e 
prestadores de serviços consigam desenvolver suas 
rotinas de trabalho, facilitando a aproximação e 
favorecido o andamento de projetos e de ideias das 
empresas que adotam essa cultura colaborativa. 

Na esteira dessa tendência, a Associação de Cultura, Es-
porte e Lazer “Movimenta Brasil” inaugurou há um ano 
seu próprio coworking, localizado no bairro Santa Te-
reza, região leste de Belo Horizonte, a cinco minutos do 
Centro e de fácil acesso ao metrô e linhas de ônibus.

De acordo com o Diretor, Marcelo Sena Jaques, a ins-
tituição observou a necessidade de um espaço maior 
de trabalho, o que resultou na locação de uma casa. 

“Daí, surgiu a ideia de compartilhar as salas com ou-
tros profissionais e diminuir custos, afirma.
Marcelo Jaques ressalta que o coworking trouxe benefícios 
para o Movimenta Brasil, como o maior contato com ou-
tros profissionais e setores prestadores de serviços. Para os 
clientes, o espaço oferece excelente estrutura com salas de 
trabalho compartilhadas ou individuais, salas de reunião, 
serviços de internet, telefone, impressora e cozinha. 

Movimenta Brasil tem seu 
próprio coworking

“O coworking tornou-se uma alternativa inovadora 
encontrada por profissionais autônomos para solucio-
nar o problema de isolamento do modelo de trabalho 
conhecido como home office. Além disso, é uma óti-
ma alternativa para aumentar a produtividade, fazer 
novos contatos de negócios através do networking, e 
trocar experiências”, explica o Diretor. 

Atualmente, uma associação e quatro profissionais au-
tônomos compartilham o espaço do Movimenta Bra-
sil, localizado na rua São Gotardo, n° 28, Santa Tereza.

Ilustração: Edusá Studio
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NA PRÁTICA

Conselhos Deliberativos: a 
voz e a vez do cidadão

O que são e como funcionam os Conselhos de Assistência Social

Debate, mobilizações populares, reinvindicações 
da presença do povo nas tomadas de decisões. As-
sim, surgiu a ideia dos conselhos deliberativos, um 
avanço da Constituição Federal de 1988, alcançado 
pela sociedade civil, que participa e se preocupa 
com as políticas públicas.

Essa forma de participação social ocorre no âmbito 
federal, estadual e municipal e foi uma conquista. 
Trata-se do exercício do controle social, desde o 
momento da elaboração de políticas públicas, pas-
sando pela implementação, o monitoramento e 
avaliação dessas políticas. Dentro dos conselhos, a 
população pode verdadeiramente exercer sua cida-

dania, construindo leis, ações e podendo interferir 
naquilo que tem relação com o local em que vivem.
É assim que atua socialmente Sandra Barbosa, con-
selheira estadual de assistência social de Minas 
Gerais. Ela foi também conselheira municipal, na 
mesma área, em Belo Horizonte, por dois manda-
tos, e chegou a exercer a presidência do conselho. 

Para Sandra, a criação dos conselhos “é um avanço da 
democracia participativa, da qual podem fazer parte 
cidadãos e instituições, conseguindo exercer de perto, 
tanto no âmbito municipal como no estadual e nacio-
nal, as políticas públicas de uma forma geral. O que 
antes era uma política pública representativa através 

Ilustração: Edusá Studio
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do legislativo, passa agora para as mãos do cidadão, que 
é de fato quem vai se beneficiar dessas políticas”.
Infelizmente, o trabalho dos conselheiros e os pró-
prios conselhos em si são pouco divulgados. Con-
sequentemente, o assunto torna-se invisível e a po-
pulação permanece com a sensação de incapacidade, 
vê-se de “mãos atadas” frente às decisões do poder 
público, sem saber que existe uma saída: participar. 

Defensora dessa participação, Sandra explica: “Não são 
mais políticas que vão ser construídas ‘de cima pra bai-
xo’, com os governantes nos gabinetes, mas sim com o 
pé no chão, com o pé na realidade, com o pé no territó-
rio. E também com o conhecimento do orçamento para 
realizar uma coisa mais efetiva, para não virarem pro-
postas e deliberações que não podem ser executadas”.

A conselheira destaca ainda o papel na gestão do or-
çamento público, apontando a extrema relevância 
social. “Sabemos quanto temos através dos planos 
plurianuais de orçamento, do plano estadual ou mu-
nicipal, que é encaminhado ao governo. Então, a gen-
te sabe de fato qual será a previsão orçamentária para 
designar quais os serviços e quais as políticas que po-
dem ser implementados, melhorados ou ampliados. 
E sempre com um olhar para as prioridades, no sen-
tido de ter mais efetividade e não deixar descobertas 
aquelas populações mais vulneráveis”, comenta.

Esse ainda é um grande desafio para os conselheiros, 
tanto no âmbito da assistência social, quanto nas 
outras esferas, como saúde e educação. “Ainda fal-
ta conhecimento sobre orçamento, principalmente 
na área de assistência social. Por isso é importante 
propiciar a esses conselheiros eleitos uma formação 
mínima em orçamento, e políticas públicas para 
que eles entendam. Esse é um ponto desafiante, mas 
que tem avançado com a formação propiciada aos 
que estão chegando”, garante Sandra.

As eleições para conselheiros

O processo de escolha dos conselheiros se dá através de 
uma resolução, que convoca o cidadão para as eleições 
realizadas a cada biênio. Os segmentos dos trabalhado-

res, entidades e usuários, no caso da assistência social, 
têm a oportunidade de se reunir através dos fóruns, 
onde são iniciadas as discussões. Ali são escolhidos os 
representantes dos segmentos e não apenas de uma 
entidade ou um sindicato específico, prezando por 
uma política mais ampla, para o bem de todos. 

Por sua vez, os conselheiros governamentais são indica-
dos pelo governo, enquanto na sociedade civil os mem-
bros podem ser escolhidos pela população, o que dá legiti-
midade ao processo. “Isso acarreta uma responsabilidade 
muito grande para o conselheiro que deve também dar 
o feedback e manter a interlocução permanente e cons-
tante com seu segmento, com o objetivo de ampliar as 
políticas públicas como um todo”, afirma Sandra. 

Após eleitos, os conselheiros têm como função, par-
ticipar das plenárias mensais e das comissões para 
discutir tecnicamente as propostas e prioridades de 
cada setor. “Não é só votar sim ou não nas plenárias, 
mas ampliar esse debate e participar da construção 
das políticas públicas”. 

Por isso mesmo, é importante que os conselheiros sejam 
pessoas empenhadas com a mudança e a transformação. 
“A partir do momento que um conselheiro representa 
um segmento, ele tem que ser muito comprometido, 
tem que buscar constantemente conhecimento, pois 
é necessário fazer análises das conjunturas econômi-
ca, política e cultural. É preciso estar sempre aberto ao 
diálogo para qualificar seu argumento e para poder de-
fender uma política, seja nos grupos, nas plenárias ou 
meios que está representando”, diz a conselheira.

Sem interesses conflitantes, até por ser um cargo vo-
luntário, em que não há remuneração, o conselheiro 
eleito deve promover a cidadania e o bem comum, 
como enfatiza Sandra: “É um exercício do compro-
misso com a nação, compromisso com uma socieda-
de melhor, com a distribuição de renda mais justa. 
Assim, a gente alcança menos violência, mais paz, 
mais qualidade de vida, mais acesso das pessoas às po-
líticas públicas. Estamos caminhando nesse sentido, 
para a construção de um mundo melhor, não só no 
discurso, mas atuando junto aos conselhos”. 

Ilustração: Edusá Studio
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Casa de Acolhida Padre Eustáquio prova que ajudar é o 
melhor remédio

“O que vale é a vida.” Esse é o lema da Casa de Acolhi-
da Padre Eustáquio – CAPE, uma instituição que nos 
últimos quatro anos trabalha para que crianças e ado-
lescentes tenham amparo e estrutura durante o trata-
mento contra o câncer e doenças não infecciosas.  

Aproximadamente 170 crianças e adolescentes já 
foram atendidos, além dos acompanhantes, que tam-
bém recebem o amparo do projeto, obtendo todo 
apoio sociofamiliar. A chegada na instituição se dá 
por encaminhamento dos hospitais de Belo Hori-
zonte, e é ali que vão receber, até que estejam cura-
dos, muito mais do que hospedagem e alimentação. 

Longe de casa e fragilizados pela doença, os recep-
cionados – todos de ci dades do interior de Minas Ge-
rais – se deparam com um acolhimento humanizado 

e individual, um primeiro es tímulo para combater a 
enfermidade. “Po der dar ao seu próximo aconchego, 
fortalecimento, esperança e a certeza de que não está 
só. Isto que buscamos com o nosso trabalho”, afirma 
Mônica Araújo, Superintendente da Casa de Acolhida.

PROJETOS QUE INSPIRAM

Bê-a-Bá da Acolhida

Fotos: Arquivo da Instituição
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Quando se fala de câncer infantojuvenil, o assunto 
pode soar pesaroso, árduo, mas é preciso reavivar a 
esperança, e para isso, o prognóstico é otimista: segun-
do o Instituto Nacional do Câncer - INCA cerca de 70% 
dos casos da doença em crianças e adolescentes podem 
ser curados, quando diagnosticados precocemente. 
   
Para Mônica, ter conhecimento do assunto também 
é fator relevante e corrobora para um combate efe-
tivo. “O preconceito, infelizmente, ainda se faz pre-
sente. Muitas pessoas se utilizam do termo “aquela 
doença”. É preciso desmistificar o câncer, ele não é 
sinônimo de morte, o câncer tem cura!”, ressalta.

Com duração média de dois a cinco anos, o trata-
mento da doença exige uma série de procedimen-
tos, medicamentos e providências.  Diante disso, a 
CAPE possui também o cuidado de prover a assis-
tência social às famílias. Dessa forma, permite que 
todos os atendidos tenham acompanhamento de 
suas demandas, auxílio para lidar com órgãos e ins-
tituições, além do encaminhamento adequado aos 
recursos oferecidos pela comunidade.   
 
Internamente, a Casa disponibiliza espaços para 
atendimento especializado das crianças e familia-
res, acompanhamento psicológico, fisioterapia, 
orientação nutricional, sala de informática, além do 
transporte para consultas, exames e demais proce-

dimentos. Na busca por fazer ainda mais, o projeto é 
pioneiro nas ações em prol da educação, oferecendo 
ensino regular, reconhecido pelo MEC, a todas as 
crianças e adolescentes acolhidos. 

“É por acreditar no futuro de nossas crianças que tra-
balhamos. E a educação não poderia se ausentar dessa 
responsabilidade tão grandiosa e séria. É impressio-
nante observar as respostas dos nossos pequenos, 
mas o melhor é ver o brilho nos olhares dos futuros 
profissionais. Aqui temos chefs de cozinha, jornalis-
tas, professores, médicos, modelos e por aí vai. Esse é 
o grande ganho, é a vida que tem a sua continuidade”, 
reflete Mônica. 

Como instituição de destaque na luta contra o câncer 
infantojuvenil, a Casa de Acolhida Padre Eustáquio ul-
trapassa suas paredes e promove conhecimento social. 
Neste ano, sediou o Primeiro Fórum de Políticas Pú-
blicas em Oncologia Pediátrica de Minas Gerais, cuja 
proposta foi realizar um levantamento das principais 
dificuldades no atendimento da criança com câncer, e 
fornecer direcionamentos para soluções possíveis. 

Se tanto trabalho e empatia inspiram, é com isso que a 
CAPE espera contar nos próximos anos, com um maior 
envolvimento da população em adesão à causa do proje-
to, para que o mesmo cresça e seja parte de uma socieda-
de melhor, com direitos e acesso para todos.  
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PROJETOS QUE INSPIRAM

Retomando Vidas

Terra da Sobriedade prova que, com a mobilização popular, é 
possível transformar vidas e devolver um horizonte aos 
dependentes químicos eseus familiares 

Imagina um casal que hospeda dependentes quí-
micos na própria residência, juntamente com a fa-
mília. Impensável? Pois foi assim que se originou 
a Terra da Sobriedade, uma associação que, desde 
2002, está atenta a dependência química e compro-
metida com a busca da sobriedade. 

Sem fins lucrativos, a Terra da Sobriedade é uma 
Organização da Sociedade Civil que mostra que a 
mobilização das pessoas pode sim transformar a 
realidade e alcançar ambições audaciosas. No esco-
po do projeto  estão crianças, adolescentes, adultos, 
famílias, escolas, empresas e instituições públicas. 
Um significativo leque de atuação e inserção social. 

Trabalho árduo e constante, o combate ao uso abu-
sivo de tabaco, álcool e outras drogas é realizado 
em conjunto. A Terra conta hoje com uma equipe 
multidisciplinar, tendo profissionais especialistas 
e também voluntários, todos construindo soluções 
preventivas e de reabilitação. 

De acordo com Katslainy Ferreira, assessora de 
comunicação, a importância em se ter uma equipe 
tão diversa é que tanto na prevenção, quanto no 
tratamento, a dependência química exige cuidados 
amplos e minuciosos. “Atualmente, temos conosco 
terapeuta ocupacional, enfermeiro, psicólogo, as-
sistente social, filósofo, estagiários e monitores ca-

Fotos: Arquivo da Instituição
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pazes de atuar nos diversos problemas relacionados 
ao uso de substâncias psicoativas”, afirma.

Vale lembrar que o dependente químico não pre-
judica somente a si, atinge também aqueles com 
quem convivem, especialmente crianças e adoles-
centes que podem desenvolver problemas afetivos, 
alimentares, sociais, comportamentais, escolares.

Taxativa quanto à questão, a assessora confirma o 
pensamento da Associação: “É responsabilidade da 
sociedade oferecer cuidado e acolhimento amoroso 
às crianças e adolescentes, assegurando-lhes o de-
senvolvimento de sua consciência social e corporal, 
contribuindo para que eles estabeleçam relações 
saudáveis”, diz.

Como fator crucial do tratamento especializado, a 
Terra da Sobriedade preza por oferecer uma aco-
lhida familiar, motivadora aos pacientes, aliando a 
ciência ao afeto e bem-estar. A proposta tem fun-
cionado e muito bem, com resultados expressivos. 
“Nossos assistidos, ao se sentirem incluídos e apoia-
dos, paulatinamente, fortalecem sua autoestima, 
o sentimento de pertencimento social e retomam 
seus laços com suas famílias, suas atividades labo-
rativas, a produtividade, a geração de renda e em-
preendem, acessam serviços públicos e privados, 
retomam seus direitos à cultura e ao lazer, se em-

poderam politicamente e no exercício de seus deve-
res”, ressalta Katslainy Ferreira.

Em Minas Gerais, o trabalho já alcançou cerca 
de 100 municípios, o que demonstra que a ques-
tão da dependência química não é particularidade 
dos grandes centros. Conforme a assessora relata, 
o problema está presente nos municípios do inte-
rior do Estado de forma tão abrangente quanto em 
Belo Horizonte. 

Apesar disso, o projeto teve corte de verbas por 
parte do governo e clama por sustentabilidade. Por 
ter uma demanda crescente, o voluntariado tem 
se tornado primordial para a iniciativa continuar 
com uma gestão forte e qualificada. Em vista disso, 
o local oferece formação mensal e continuada a seus 
voluntários.   

Referência nacional em sua área 
de atuação, a Terra da Sobrieda-
de possui quatro tipos de movi-
mentos norteadores do trabalho: 
prevenção, tratamento, reinser-
ção social e consultoria. Essa 
amplitude de abordagens ao 
problema da dependência quími-
ca permite cuidados específicos, 
com objetivos bem traçados.
 
Na prevenção, a finalidade prin-
cipal é ajudar as pessoas, em 
especial crianças e jovens, a não 

iniciarem o uso das drogas. Kat-
slainy explica que os programas 
são voltados para aqueles em si-
tuação de vulnerabilidade social, 
e que o serviço é continuado, vi-
sando o desenvolvimento seguro 
e saudável dos participantes.   

Soluções de reabilitação são pen-
sadas em conjunto durante o tra-
tamento, com a intenção de le-
var os assistidos à sobriedade e 
a construírem um novo estilo de 
vida. Simultaneamente, a reinser-

ção social é trabalhada para que 
o indivíduo recupere sua indepen-
dência emocional e possa se cuidar 
de maneira sadia e permanente.
  
Como experiências positivas devem 
ser partilhadas, a Associação ofe-
rece ainda consultoria e assessoria 
em prevenção, reabilitação e políti-
cas públicas, instruindo estudantes, 
empresas, comunidades terapêuti-
cas e órgãos governamentais. 
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REALIZANDO SONHOS

“Uma mulher que
 merece viver e amar”
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Uma história como tantas outras. Mulher, negra, 
sertaneja, filha de mãe solteira, que ainda na infân-
cia começou a trabalhar para não passar fome. His-
tória que se repete nos rincões pelo Brasil afora.

Mas, a despeito do que o futuro lhe reservava, Maria 
Alves de Souza decidiu criar seus próprios caminhos 
e realizar seus sonhos. Nascida em uma comunidade 
quilombola, em Ouro Verde de Minas, Vale do Mu-
curi, desde criança Maria aprendeu a superar desa-
fios. Cursou o ensino fundamental e médio em uma 
escola multisseriada até chegar a faculdade. O curso 
escolhido não poderia ser outro: Serviço Social. 

Para chegar até lá, entretanto, as dificuldades fo-
ram muitas. “Comecei a trabalhar ainda criança, 
por questão de sobrevivência mesmo, pois não tí-
nhamos nada para comer em casa. Até 1997, morei 
em uma casa de pau a pique, feita por minha mãe. Só 
então, que, com a ajuda das pessoas da comunidade, 
fizemos a nossa casinha de adobe com janelas. Es-
ses momentos foram superados pelo amor com que 
mãe nos criou”, relembra Maria. 

Mesmo na infância e adolescência não foi poupada do 
trabalho duro na roça. “Já rocei, plantei no brejo, na 
terra seca, fui boia-fria, trabalhei na colheita de café e 
cortei cana’, conta. E é daí que surge a força dessa mu-
lher grandiosa: “Carrego a certeza de que não vou me 
esquecer do quanto nosso povo tem sido explorado 
nesse país. E é isso que me faz ter os pés no chão para o 
que eu represento hoje nos espaços políticos”, afirma.

Barreiras para concluir a faculdade

Como tudo na vida de Maria, terminar os estudos 
não foi fácil. Foram muitos desafios para concluir 
a tão sonhada faculdade. “Chorei algumas vezes por 
não ter dinheiro para lanchar, viajava todos os dias 
entre Ouro Verde e Teófilo Otoni, e tinha que dor-

mir na estrada quando chovia ou na casa de amigos. 
Mas eu não desisti por acreditar que a faculdade não 
podia ser apenas um sonho distante do povo e que 
eu seria um exemplo para muitos da minha comu-
nidade. E é assim hoje. Temos mais de 100 pessoas 
estudando na UFV, UFMG, UFVJM”, comemora. 

Esse passado de tantas lutas fez crescer em Maria, cada 
dia mais, o desejo de ajudar pessoas como ela - excluídas 
ou exploradas pela sociedade. Atualmente, ela atua na 
militância social em defesa dos povos e comunidades 
tradicionais, em defesa da mulher, da terceira idade, da 
previdência social rural e dos trabalhadores do campo.

Outra bandeira defendida por ela é a condição de 
pobres e negros, realidade que conhece bem de per-
to. “O racismo persiste muito forte ainda nos dias 
atuais, destruindo caminhos e sonhos do nosso 
povo. É necessário nos posicionarmos com muita 
força, exigindo respeito e ocupando os espaços es-
tratégicos de tomada de decisões, que têm sofrido 
grande repressão. Vejo que não temos outra saída, 
senão nos unirmos em defesa dos nossos direitos e 
no fortalecimento das ações, ocupando os espaços de 
poder, com uma nova  atuação  e um novo jeito de fazer 
política”, argumenta.

Vencer  barreiras e militar por uma sociedade mais íntegra 
são duas constantes na vida desta mulher

Ilustração: Edusá Studio | Fotos: Arquivo Pessoal
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Maria dedica especial atenção também à educação 
no campo, por se tratar de um novo modelo de 
sociedade, baseado na valorização e nas práticas 
culturais agroecológicas, de gênero e  geração de 
renda, tendo a terra como eixo central para o forta-
lecimento do campo.

Papel da Mulher na Sociedade

Por ser mulher, negra, rural e quilombola, Maria 
defende a valorização dos diversos papéis assumi-
dos pela mulher na sociedade atual. “Acredito que 
ainda é preciso muita luta para que nossas mulhe-
res tenham autonomia e sejam reconhecidas pelo 
seu trabalho e participação na sociedade. Não po-
demos desistir enquanto ainda tiverem mulheres 
oprimidas no seu cotidiano. Precisamos preservar a 
cultura dos nossos ancestrais, preservar aquilo que 
é bom e lutar para acabar com tudo que ainda hoje 
desfavorece as mulheres”, reflete.

E tanta vontade de mudar, não só a comunidade 
onde viveu por muitos anos, mas de ser agente de 
transformação e inspiração para outras pessoas, 
rendeu a ela variados papéis no âmbito representa-
tivo em diversos conselhos. Graduada em Serviço 
Social e com Especialização em Educação do Cam-
po pela UFMG, Maria se denomina uma Educadora 
Popular. Atualmente, ocupa os cargos de Diretora 

de Previdência e Políticas Sociais da FETAEMG, 
Presidente do Conselho Estadual de Assistência So-
cial de Minas Gerais (CEAS), Conselheira Estadual 
de Saúde de Minas Gerais (CES) e Membro da Re-
gional da CONTAG/Sudeste.

Hoje, no auge dos 34 anos, ela exerce não só esses 
papéis frente às sociedades de direito, como tam-
bém o de mãe e esposa. “Tenho 4 filhos e sou casada 
há 11 anos. Penso que a união de duas pessoas não 
pode ser sinônimo de gaiola e sim de protagonismo 
e de crescimento social, cultural e econômico do ca-
sal; e os filhos precisam ser sinônimos do amor e 
harmonia do lar”, afirma. 

Com uma rotina de atividades tão intensas e via-
gens constantes, ela garante que tudo vale a pena. 
“Sou filha de mulher solteira, que morreu semianal-
fabeta, mas que é o meu maior exemplo de firmeza, 
força e determinação. Mesmo sendo colocada para 
fora de casa durante a sua primeira gravidez, supe-
rou a pobreza e nos criou, mostrando que a vida é 
feita de luta e resistência”, conclui.

OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS:

• Estação de trabalho em sala compartilhada ou individual;

• Sala de reunião temática;

• Cota de impressão mensal;

• Scanner e digitalização de documentos;

• Internet wi-fi liberada;

• Ligações com DDD gratuito;

• Ligações para celular Vivo para todo Brasil;

• Cozinha compartilhada;

Localização privilegiada, apenas a 400m da estação do metro e a 
3km do centro de BH, o escritório da Movimenta Brasil guarda a 
tranquilidade do bairro Santa Tereza.

ACELERE SEU NEGÓCIO 
COMPARTILHANDO,
ESCRITÓRIO E IDEAIS

Rua São Gotardo, 28 . Santa Tereza. BH . MG

31 3567-6552 . 31 99825-9508

movimentabrasil.org        @movimentabrasil.org       @BrasilMovimenta

www.movimentabrasil.org
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COM A FALA QUEM

Há 18 anos participando de 
conselhos, Ananias Neves busca 
uma sociedade mais justa
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Todo final de ano, centenas de crianças e adolescentes 
que vivem nos abrigos espalhados por Belo Horizonte 
têm a oportunidade de passar o natal em família. Essa 
iniciativa faz parte do Programa de Apadrinhamen-
to Afetivo “COM VIVER” desenvolvido pelo Centro 
de Voluntariado de Apoio ao Menor (CEVAM), uma 
instituição sem fins lucrativos que existe há 35 anos na 
capital mineira. Desde 1999, o “Com Viver” promove 
um natal diferenciado para os abrigados. 

Uma família voluntária que deseja passar a data 
com uma criança abrigada, oferecendo-lhe a opor-
tunidade de vivenciar a festa de natal em família e 
fazer novos amigos, pode procurar o CEVAM e se 
candidatar. Após um cadastramento e entrevista, 
a família será informada sobre as possibilidades de 
acolhimento, que pode se estender para o ano novo, 
e até mesmo as férias, caso seja do interesse de todos. 

Além do apadrinhamento do natal, há a possibilida-
de do apadrinhamento permanente que possibilita 
ao abrigado passar outras datas com a família ma-
drinha. Os interessados devem entrar em contato 
com o Centro pelo (31) 3224-1022.

À frente do CEVAM, há mais de dez anos, está Ana-
nias Neves Ferreira, graduado em di reito, com mes-
trado e doutorado na mesma área.  
Além de presidente da instituição, Ananias é Coor-
denador Nacional Adjunto do Colegiado Nacional 
dos Conselhos Estaduais de Direitos da Infância do 
Brasil, participa do Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente e do Conselho 
Municipal de Educação, de Belo Horizonte. Já foi 
também membro do Conselho Estadual da Criança 
e do Adolescente, totalizando 18 anos em mandatos 
alternados de atuação em conselhos. 

VALOR COMPARTILHADO: 
O QUE O CEVAM REPRESENTA?
Ananias Neves: O CEVAM representa uma 
sociedade organizada, atuando permanente-
mente na construção do outro, em direção a 
uma sociedade mais justa, mais solidária e mais 
humana. Desde 1982, procuramos estar presen-
tes nos mais diversos órgãos que trabalham por 
melhorias na execução de direitos ligados às 
crianças e adolescentes. 

VC: POR QUE PARTICIPAR DOS CON-
SELHOS?
Ananias Neves: Porque são órgãos públicos 
que permitem a participação da população com 
ideias para formulação de políticas que têm como 
objetivo a defesa dos direitos das crianças e dos ado-
lescentes, como por exemplo o direito à educação e 
à saúde. A participação é importante para o exercí-
cio da cidadania, pois o contado da população com o 
poder público o aproxima de processos e ações que 
vão impactar no seu dia a dia.

VC: O QUE OS CONSELHOS REPRE-
SENTAM PARA A SOCIEDADE?
Ananias Neves: Representam a participação 
da sociedade diretamente no poder público, contri-
buindo para a efetivação das políticas públicas que 
afetam a todos os cidadãos, de todas as escolaridades, 
independente de sexo, raça, religião ou nível social.

VC: COMO É REALIZADO O TRABALHO 
NOS CONSELHOS?
Ananias Neves: Os conselhos são organizados 
com representantes do poder público e da sociedade 
civil, com atribuição de formular políticas públicas e 
exercer o controle social. Os conselhos se organizam 
estruturalmente em comissões temáticas. O trabalho 
é desenvolvido por esses organismos internos que 
se reúnem e debatem os assuntos correspondentes a 
cada tema e emitem pareceres. Os pareceres são en-
caminhados à sessão plenária do colegiado, onde são 
debatidos por todos os conselheiros e aprovados pela 
maioria, sendo materializado em resoluções que 
serão colocadas em prática.

Fotos: Claudia Rocha + Arquivo pessoal
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VC: O QUE A SOCIEDADE PRECISA 
ENTENDER EM RELAÇÃO AOS CONSE-
LHOS?
Ananias Neves: A sociedade precisa compre-
ender a importância dos conselhos que vieram 
por meio da constituição de 1988 e que permite ao 
povo participar da administração pública. Quando 
o povo entender que ele participa da administração 
por meio dos conselhos, vai participar e integrar os 
conselhos. As políticas públicas desenvolvidas nas 
áreas da infância, da assistência social, da saúde são 
resultados da implantação e implementação dos 
conselhos. Por exemplo, o SUS não se efetiva se os 
conselhos de saúde não atuarem no controle da po-
lítica pública. A proteção da infância só foi possível 
graças às resoluções dos conselhos da criança e do 
adolescente. É da sociedade e do Estado, por exem-
plo, o dever de assegurar à criança e ao adolescente 
saúde, educação, respeito e dignidade.
  
VC: FALANDO EM CRIANÇA E ADOLES-
CENTE E PENSANDO NO TRABALHO 
DESENVOLVIDO PELO CEVAM, COMO 
CONSELHOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE SE ORGANIZAM?
Ananias Neves: O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA -  
é um órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador 
da política de proteção, atendimento e defesa dos 
direitos da criança e do adolescente. Para se orga-
nizar, há a secretaria executiva, a mesa diretora, o 
plenário e comissões como: 

> Acompanhamento e Avaliação dos Conselheiros        
_.Tutelares
> Comissão de Articulação e Mobilização Interse  
_.torial e Regional
> Fundo, Orçamento e Recursos Públicos
> Medidas de Proteção
> Medidas Socioeducativas
> Registro de Entidades, Inscrição e Reavaliação de  
_.Programas

Podem haver outros temas de acordo com a reali-
dade e as demandas locais.

VC:  E O CONSELHO TUTELAR, COMO 
FUNCIONA?
Ananias Neves: Os Conselhos Tutelares  não 
são muito diferentes dos outros no que se refere ao 
formato de atuação. A grande diferença é que por 
ser um órgão que fiscaliza se os direitos previstos 
no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) es-
tão sendo cumpridos, a sua atuação é intensiva, ten-
do muitas vezes que cumprir jornada integral para 
atendimento das demandas. O conselheiro tutelar 
busca uma sociedade mais justa e mais humana. Nos 
casos específicos da criança e do adolescente, busca-
mos a promoção e o direito dessas pessoas. Além disso, 
o conselho tutelar está ligado diretamente ao trabalho 
realizado pelo Cevam que busca a promoção de direi-
tos dos abrigados. Atualmente, são aproximadamente 
700 crianças e adolescentes espalhados pelos abrigos 
em Belo Horizonte.
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 Â Conselho? – Deliberativo

 Â Conselheiro? – Agente público

 Â Educação?–Transformadora

 Â Menor? – Pessoa em desenvolvimento

 Â Apadrinhamento?–Afetividade

 Â CEVAM?– Compartilhar

JOGO RÁPIDO: 
RESPONDA EM UMA PALAVRA:

O conselho tutelar foi criado conjuntamente ao 
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), insti-
tuído pela Lei 8.069 no dia 13 de julho de 1990. O 
orgão municipal responsável por zelar pelos direi-
tos da criança e do adolescente deve ser estabeleci-
do por lei municipal que determine seu funciona-
mento tendo em vista os artigos  131 a 140 do ECA. 

Formado por membros eleitos pela comunidade 
para mandato de três anos o Conselho Tutelar é 
um órgão permanente (uma vez criado não pode 
ser extinto), possui autonomia funcional, ou seja, 
não é subordinado a qualquer outro órgão estatal. 
A quantidade de conselhos varia de acordo com a 
necessidade de cada município, mas é obrigatória a 
existência de pelo menos um Conselho Tutelar por 
cidade, constituído por cinco membros. 
http://www.conselhotutelar.com.br/ 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente é o órgão deliberativo, controlador da po-
lítica de atendimento, promoção e defesa dos direitos 
da criança e do adolescente, além de gestor do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Tem como objetivo garantir a efetivação dos direitos 
do público infanto-juvenil no município.  
https://prefeitura.pbh.gov.br 
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A Constituição Federal brasileira trouxe uma nova 
forma de participação social por meio dos Conse-
lhos, compartilhando as decisões que influenciam 
os rumos das políticas públicas. Nos conselhos a 
representatividade é dividida entre Organizações 
da Sociedade Civil (OSCs), presentes nas comuni-
dades e protagonistas de causas socioambientais e a 
administração pública (governo) por meio de seus 
profissionais e técnicos que atuam diretamente na 
execução de políticas públicas.

Seguindo essa mesma premissa de participação, o 
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 
Civil – MROSC –prevê a criação de um Conselho 
Nacional de Fomento e Colaboração (CONFOCO), 
com representação paritária do governo e das OSCs. 
Concebido como espaço para debater as relações de 
parceria, propor ações e políticas para o fortaleci-

mento das OSCs, o CONFOCO atende a um antigo 
pleito da sociedade de diálogo para a construção 
de projetos comuns. Além disso, cabe ao Conselho 
a formulação e divulgação de boas práticas de fo-
mento e de colaboração entre a administração pú-
blica e as organizações da sociedade civil.

No âmbito municipal, Belo Horizonte implantou, 
em 2017, o CONFOCO-BH que conta com a atuação 
de conselheiros envolvidos com as diversas políticas 
públicas do município e que participam ativamente 
das discussões feitas em outros espaços. Pelo desejo 
de fortalecer as parcerias entre as OSCs e a prefeitu-
ra, os conselheiros se reúnem mensalmente com o 
intuito de promover a mobilização para a geração de 
conhecimento, e a ampliação e qualificação do acesso 
a recursos atuando de forma conjunta com os conse-
lhos setoriais de políticas públicas.

CONFOCO

TECENDO REDES

Fotos: Adão de Souza  

Paridade entre poder público e sociedade organizada
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Para a Luana Magalhães de Araújo Cunha, Gerente de 
Apoio às Parcerias da Procuradoria Geral do Municí-
pio de BH, o CONFOCO é um lugar de diálogo franco 
e igualitário entre o poder público e a sociedade. “Na 
mesma mesa estão todos os envolvidos nas relações de 
parceria, o que permite que o diagnóstico e as soluções 
para os problemas mais comuns dessas relações sejam 
construídos de forma conjunta e democrática”. Luana 
também enxerga o conselho como um espaço de se-
dimentação e compartilhamento de conhecimentos 
para a rede pública e privada. Para isso o CONFOCO 
desenvolveu um material orientador, tanto para servi-
dores quanto para parceiros, sobre as mudanças da lei e 
os novos formatos de parcerias, chamamento público, 
prestações de contas entre outros.

Para a presidente do CeMAIS e representante da so-
ciedade civil no CONFOCO-BH, Marcela Gioavanna 

Nascimento de Souza, o conselho é um espaço de diálo-
go entre o poder público e o terceiro setor. “É possível 
apresentar os desafios encontrados pelo terceiro setor 
e repensar políticas de parcerização conjuntamente, 
dando especial ênfase aos processos de transparência 
nas relações de parceria”, ressalta. Ela explica que o 
conselho criou um manual que informa a sociedade 
sobre o marco regulatório e o que rege essas parcerias 
com o terceiro setor, contribuindo para o nivelamen-
to do conhecimento entre todos os envolvidos.

O mais importante é que o CONFOCO-BH se 
torne um verdadeiro espaço de reflexão e for-
talecimentos das relações entre o município e a 
sociedade, compreendendo as novas formas de 
interação e exercício da participação a fim de 
construir coletivamente uma sociedade mais jus-
ta, humana e moderna.
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FAZENDO A DIFERENÇA

Ocupação de 
espaço público 
abre caminhos 
para a juventude 
em BH

Inaugurado em 2014, Centro de Referência da Juventude é 
aberto após ocupação de jovens da capital mineira

De todos os homicídios registrados no mun-
do, 10% são no Brasil. O número foi divulgado 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), considerando os últimos dez anos. En-
tretanto, há outro número que chama atenção: a 
maioria das vítimas é jovem, negra, pobre e do 
sexo masculino. Só para ser ter ideia dos dados 
alarmantes, a cada 100 pessoas assassinada no 
País, 71 são negras.

A juventude que vive na periferia está exposta 
a um alto nível de vulnerabilidade, de violência 

estatal, de privação de direitos de educação, saúde, 
cultura, lazer, de geração de renda de forma ade-
quada.  Tudo isso é balizado pelo racismo estrutural 
que tem sua base nos 400 anos da escravidão. 

“Esses números são registrados não somente no 
Brasil, mas também em toda a América Latina”, 
afirma o publicitário Dú Pente que há dez anos 
utiliza esse nome social e usa, literalmente, um 
pente nos cabelos. Com 29 anos participa do co-
mitê gestor do Centro de Referência da Juven-
tude (CRJ).

Fotos: Raphael Calixto
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O comitê é composto de forma paritária, entre a so-
ciedade civil e o poder público e prioriza os jovens 
que estão dentro do perfil atingido pela vulnerabi-
lidade. “Como ativista, a gente tenta e orienta para 
que as representações nos espaços de poder sejam 
dessa parcela da sociedade, buscando diversidade e 
paridade de gêneros, prezando a participação das 
mulheres e da comunidade LGBT. É preciso incluir 
esses sujeitos nesses processos para que as políticas 
sejam efetivadas.”, ressalta Dú Pente.

Para ele, quando há um equilíbrio entre gênero, 
raça, perfil de jovens, diversidade de orientação se-
xual, há a aproximação de um ideal de democracia 
mais real. Dú Pente lembra que a democracia falha 
quando se percebe que a representação política está 
com homens, brancos, supostamente heterosse-
xuais. “Esse grupo social não representa a maioria 
da população brasileira. No comitê do CRJ a gente 
constrói isso de maneira harmônica e coletiva”.

Dú Pente, que tem a trajetória marcada pela partici-
pação e colaboração em diversos movimentos na ci-
dade, faz parte do coletivo “Pretas em Movimento”, 
que tem como objetivo ocupar espaços de poder. E 
um desses objetivos foi alcançado em 2016, quando o 
CRJ foi então ocupado, a fim de que o equipamento 
fosse aberto para que a juventude pudesse usufruir 
do espaço como política pública. Na época, o local foi 
conquistado por diversos grupos juvenis, entre eles 
o “Pretas em Movimento” e jovens autônomos. “Des-
de que o CRJ foi inaugurado, pelo prefeito anterior, 
a portas estavam fechadas, não funcionava e gerava 
um custo altíssimo para a cidade. O Ministério Públi-
co interviu e o CRJ foi aberto em estado de emergên-
cia. Entretanto, até hoje, a gente luta para que tenha 
orçamento e quadro de funcionários preparado para 
lidar com a juventude”, explica Dú Pente.

De acordo com ele, para que a juventude partici-
pe desses espaços institucionais, é urgente que as 
pessoas que os gerem, pautem a revisão desses mo-
delos, revejam o funcionamento, as metodologias 
dos conselhos, fóruns e conferências. Dú Pente ex-
plica que, para além da burocracia exacerbada, há 
formas e modelos que não se adequam ao cotidiano 
da juventude de hoje que é dinâmica, faz diversas 
tarefas ao mesmo tempo, estão em vários lugares, 
conectados pelos novos meios e dispositivos de 
comunicação. “Temos que avançar e criar formas 
de utilizar a tecnologia em nosso favor para que a 
juventude tenha uma participação efetiva. Aquela 
crença de que o jovem não gosta de política e não 
faz política é uma falácia. A maior prova disso é o 
CRJ, que só está aberto hoje e funcionando, por-
que os jovens o ocuparam”, conclui.

“A juventude grita por 
socorro, pelo direito à vida, 
pelo direito de existir”
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FORMAÇÃO

A participação popular, na elaboração e formulação das 
políticas públicas da saúde, assistência social, educação 
e direitos da criança e do adolescente, entre outras, só 
foi possível graças a Constituição Federal. A partir daí, 
a sociedade começou a interagir com o poder público, a 
definir prioridades e a elaborar políticas públicas. 

Desde a constituição federal de 1988, a prática par-
ticipativa em diversos setores das políticas públi-
cas, constituindo uma nova relação entre o Estado 
brasileiro e a sociedade, foi reforçada. A partir desta 
nova concepção, as instituições democráticas com a 
participação da sociedade foram mais valorizadas.

Os conselhos estão presentes nos municípios brasileiros 
e mais próximos da comunidade. Dessa forma, adqui-
rem maior visibilidade na formação, controle e avalia-
ção das políticas públicas. A criação dos conselhos cons-
titui também, em alguns setores, condição legal para o 
repasse de verbas públicas. Cabe a esses órgãos fiscalizar 
os gastos das receitas transferidas aos municípios.

Esses conselhos contribuem para a definição dos pla-
nos de ação da cidade por meio de reuniões periódicas 
e discussões. A participação no conselho é um exercício 
de democracia na busca por soluções para os problemas 
sociais, com benefícios para toda a população. Nesses 
espaços, os conselheiros assumem o papel de cogestores 
da administração pública, à medida que podem opinar, 
discutir e deliberar sobre as ações da gestão municipal.
Qualquer cidadão pode propor e articular a criação de 

um conselho. Para isso é preciso que esse grupo tenha 
um objetivo comum e um ideal para ser seguido.  É 
necessário que uma lei municipal o crie. Para isso, o 
prefeito, por iniciativa própria, atendendo ao pedido 
ou pela pressão da sociedade, apresenta projetos à Câ-
mara dos Vereadores da cidade pedindo a aprovação 
da lei de criação do conselho. Essa proposta deve ser 
aprovada pela câmara municipal e prefeitura, sendo 
criado um novo conselho municipal. Quando apro-
vado, o conselho deve ter o seu próprio regimento 
formulado pelos seus representantes. No documento 
devem constar objetivos, composição e funções.

Os conselhos são formados por representantes da 
comunidade e do poder público. A comunidade 
deve discutir e escolher quais entidades devem ter 
representantes no conselho.

Nestes espaços, a sociedade civil organizada debate 
sobre os projetos e necessidades comuns, de modo a 
inserir na agenda do poder público. Todas as reuni-
ões dos conselhos devem ser realizadas em um local 
de fácil acesso para o público em geral, com horá-
rio, data e pauta divulgados com antecedência para 
as pessoas se organizarem.

Para participar de um conselho não tem pré-requisito. 
Basta ter vontade e compromisso com o assunto e com 
as questões discutidas. Dessa forma, com a participa-
ção de todos que formam a sociedade, a democracia e a 
cidadania serão exercidas de forma legal e correta.

Saiba como funciona um 
conselho municipal

Participação em conselhos públicos é uma forma de 
exercer a democracia
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Aqui realizamos sonhos,
imprimimos ideias,
pois, a vida é feita de cores!

A Gráfica e Editora O Lutador realiza os sonhos dos escritores, com a impressão  
de livros. Imprimem-se ideias, com a produção de folders e revistas. Colorimos  
a vida de várias pessoas através dos nossos vários projetos sociais.

Rosilene de Jesus Santos, 29 anos, atendida no curso de Confeitaria Básico e Dirlene Peixoto do Carmo Instrutora.  
Realizado na Gráfica e Editora O Lutador. Foto: Lina Mintz

Experiência comprovada na impressão de livros, revistas, jornais, agendas, 
catálogos, folders, flyer, pôster, convite e qualquer material gráfico com o 
menor prazo e com o melhor preço do mercado.

Praça Padre Júlio Maria, 01   .   Planalto    
Belo Horizonte   .   Minas Gerais

olutador.org.br
vendas@olutador.org.br
31 3439-8000  .  31 3439-8001
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